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Wszystko zaczęło się od budowy domu i zakupionych przez dwóch braci okien. Ponieważ 
zakupiona stolarka nie spełniła ich oczekiwań, postanowili sami produkować okna i dzielić 
się wysoko jakościowym produktem z innymi. W ten sposób w 1992 roku w Wołowie po-
wstała firma Okno-Piast.

Dziś jej właścicielem jest prezes Piotr Kołodziej. Od blisko 30 lat Okno-Piast zajmuje się 
produkcją stolarki okiennej i drzwiowej z PCW oraz aluminium. Nowoczesne rozwiązania 
z aluminium dają wiele możliwości przy tworzeniu konstrukcji o nietypowych kształtach 
i dużych wymiarach. W naszej ofercie znajdują się także bramy segmentowe, rolety, ogrody 
zimowe, czy parapety, które są uzupełnieniem przy kompleksowym zadbaniu o inwestycje 
mieszkaniowe.

Jedną z naszych głównych wartości, jakimi kierujemy się przy produkcji, ale i obsłudze 
klientów to wysoka jakość oferowanych usług. Stale się rozwijamy, aby w pełni sprostać 
oczekiwaniom naszych partnerów. Od niemal początku działalności Okno-Piasta, zaufali 
nam krajowi i europejscy deweloperzy oraz firmy budowlane, z którymi zrealizowaliśmy 
inwestycje mieszkalne i przemysłowe. Nasi klienci to także rodziny, którym mogliśmy za-
oferować swoje produkty.

„Priorytetem jest dla nas zadowolenie klientów z naszych produktów. Wiemy, jak ważnym 
przedsięwzięciem jest zakup stolarki do domu jednorodzinnego, czy do dużego osiedla. 
Będąc na rynku od tylu lat mamy, tak ważne i niezbędne doświadczenie, aby móc profesjo-
nalnie i rzetelnie doradzić tym, którzy zdecydowali się na współpracę z nami.”

Piotr Kołodziej
prezes Okno-Piast Wołów

WSPÓLNIE 
TWORZYMY
TWOJĄ 
PRZESTRZEŃ

Doświadczenie 

Nasz zespół tworzą ludzie z wieloletnim do-
świadczeniem, pasją i zaangażowaniem w roz-
wój firmy. Nie boimy się podejmować wyzwań, 
czy wprowadzać zmian, które są naszą mobili-
zacją do jeszcze efektywniejszych działań.

Profesjonalna obsługa 

Zaufanie jakim obdarzają nas klienci, którzy 
decydują się na współpracę z nami jest dla nas 
dużym wyróżnieniem. Na każdym etapie inwe-
stycji wspieramy ich naszym doświadczeniem 
i wiedzą.

Innowacyjność 

W naszej pracy nie boimy się wyzwań. Syste-
matycznie wdrażamy w nasz proces produkcji 
nowoczesne technologie.

Wysoka jakość 

Od blisko 30 lat pracujemy na wysoką jakość 
produkowanych przez nas okien i drzwi oraz 
świadczonych usług. Priorytetem jest dla nas 
zadowolony klient.

O firmie Nasze wartości
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TOP PIAST 76
Obecnie najbardziej popularny w naszej ofercie system PCW na profilach 
Kömmerling, łączący w sobie najnowocześniejsze technologie profili okiennych 
i drzwiowych. Świetne rozwiązanie dla budownictwa mieszkaniowego, zarówno 
dla domów jednorodzinnych, jak i zabudowy wielorodzinnej. Dzięki połączeniu 
nowoczesnego designu z bardzo dobrymi właściwościami użytkowymi pozwala 
stworzyć przytulne, ciepłe i bezpieczne wnętrze.

ZALETY
 ○  Bogaty wybór kolorystyki i struktur oklein umożliwia indywidualne dopasowanie 

wyglądu okna do elewacji i wnętrza
 ○ Łatwość pielęgnacji i utrzymania czystości
 ○ Komfort użytkowania na lata
 ○ Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna
 ○  Możliwość dopasowania sposobu otwierania indywidualnie do potrzeb klienta
 ○   W standardzie okucia z mikrowentylacją z możliwością podwyższenia stopnia 

bezpieczeństwa, aż do poziomu antywłamaniowego
 ○  Wysoka oszczędność na kosztach energii-nowy system 76 mm z uszczelką 

przylgową o najwyższych parametrach izolacyjności termicznej - wartość 
współczynnika Uw dla okna referencyjnego do 0,76 W / (m²K). 

 ○ Poprawa jakości życia dzięki perfekcyjnej izolacyjności akustycznej do 48 dB.
 ○  Możliwość zastosowania innowacyjnych nakładek aluminiowych AluClip lub 

AluClip Pro

 
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

 ○ Izolacyjność termiczna Uf= 1,3 do 1,1 W/(m2K)
 ○ Izolacyjność akustyczna do 47 dB
 ○ Przepuszczalność powietrza do klasy 4
 ○ Odporność na obciążenie wiatrem do klasy C5/B5
 ○ Zabezpieczenie antywłamaniowe do RC2

PASSIVE PIAST 88
System okienno-drzwiowy PCW na profilach Kömmerling, klasy premium o 
wyjątkowo korzystnych parametrach technicznych. Dzięki wysokiej izolacyjno-
ści akustycznej i termicznej jest idealnym rozwiązaniem dla domów energo-
oszczędnych i pasywnych. Innowacyjna technologia zapewnia pełną indywidu-
alność, wysoką jakość i bezpieczeństwo. Wybór tego systemu jest fantastyczną 
inwestycją, która w kolejnych latach użytkowania zwróci się w postaci niższych 
rachunków za energię. 

ZALETY
 ○  Bogaty wybór kolorystyki i struktur oklein umożliwia indywidualne dopasowanie 

wyglądu okna do elewacji i wnętrza
 ○ Łatwość pielęgnacji i utrzymania czystości
 ○ Komfort użytkowania na lata
 ○ Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna
 ○  Możliwość zastosowania do domów pasywnych według ift-Richtlinie WA-15/2 - 

Współczynnik izolacyjności termicznej Uf=0,95 W/(m²K)
 ○  W standardzie okucia z mikrowentylacją z możliwością podwyższenia stopnia 

bezpieczeństwa, aż do poziomu antywłamaniowego

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
 ○ Izolacyjność termiczna Uf= 0,93 do 0,98 W/(m2K)
 ○ Izolacyjność akustyczna do 47 dB
 ○ Przepuszczalność powietrza do klasy 4
 ○ Odporność na obciążenie wiatrem do klasy C5/B5
 ○ Zabezpieczenie antywłamaniowe do RC2

OFERTA OKIEN I DRZWI PCW
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ROLETY
Rolety są nieodłącznym elementem nowoczesnego budownictwa. 
Odpowiednio ustawione zapewnią optymalne oświetlenie, a zamontowane 
na parterze lub pierwszym piętrze — zapewnią bezpieczeństwo poprzez 
uniemożliwienie ewentualnemu intruzowi podniesienia opuszczonego 
pancerza rolety.

Można je sterować manualnie lub skorzystać z rozwiązań sterowania 
przewodowego, radiowego lub wykorzystać możliwości, jakie daje nam 
technologia w ramach tzw. domu inteligentnego. W naszej ofercie są role-
ty nadstawne, zewnętrzne i nadprożowe. 

DRZWI
Oferujemy ekonomiczne drzwi wejściowe o bardzo dobrych parametrach 
izolacyjnych. Różnorodność w kolorystyce oraz rodzajach wypełnień, 
jakie możemy zaoferować, daje możliwość indywidualnego doboru drzwi 
do wnętrz. Wypełnienia mogą być wsadowe (rama skrzydła widoczna) lub 
nakładkowe (rama skrzydła niewidoczna). W standardzie drzwi zawierają 
trzypunktową zasuwnicę. Nasze drzwi, to połączenie funkcjonalności 
z estetyką. 

DRZWI TARASOWE PODNOSZONO- 
PRZESUWNE HST
Drzwi tarasowe typu HST, to rozwiązanie, które umożliwia wykonanie du-
żych przeszkleń. Tego typu konstrukcje uatrakcyjnią każde wnętrze dużą 
ilością naturalnego światła. Wysoka funkcjonalność, świetne parametry 
termiczne, możliwość zastosowania okucia podnoszono- przesuwne, to 
tylko niektóre z zalet HS’a. Jest idealny do „domu bez barier” dla osób 
z niepełnosprawnościami, dzięki zlicowaniu HS’a z posadzką. Jeżeli 
chcesz mieć lub masz taras – to rozwiązanie idealne dla Ciebie!
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SYSTEM TM 77HI
TM 77HI to system okienno-drzwiowy o wysokiej izolacyjności termicznej 
i akustycznej. Dzięki niemu będziesz mógł cieszyć się ciszą i spokojem, 
nawet jeśli mieszkasz w ruchliwej okolicy. Co więcej, wysoki poziom izo-
lacji sprawi, że w Twoim domu utrzyma się optymalna temperatura. Okna 
aluminiowe to inwestycja, która się zwróci. Dobra izolacja obniży koszty 
eksploatacyjne budynku, a to oznacza mniejsze rachunki za ogrzewanie.

System TM 77HI to bezpieczne i innowacyjne rozwiązanie pozwalające na 
uzyskanie doskonałych parametrów izolacyjności cieplnej, akustycznej, 
ochrony przed wiatrem i wodą oraz bezpieczeństwa. Dzięki zastosowaniu 
przekładek pomiędzy profilami aluminiowymi uzyskano doskonałe warto-
ści izolacyjności termicznej. Rolę izolacji termicznej spełniają dedykowane 
do systemu komorowe izolatory termiczne wraz z wypełnieniem.

ZALETY
 ○ możliwość znacznego zmniejszenia kosztów ogrzewania,
 ○  możliwość stworzenia konstrukcji o dużych powierzchniach 

pozwalających na nowoczesne aranżacje elewacji oraz wnętrz,
 ○ kompatybilność z gamą elementów okuć i sterowania,
 ○  możliwość realizacji nowoczesnych rozwiązań konstrukcji w różnych 

konfiguracjach i układach,
 ○  możliwość uzyskania doskonałej wartości współczynnika przenikania 

ciepła na poziomie U f = 0,8÷1,5 W/m²K dzięki zastosowaniu w systemie 
unikalnych rozwiązań izolacyjności termicznej,

 ○  możliwość wykonania drzwi balkonowych z niskim progiem,
 ○ możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
 ○ Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN 12207
 ○ Wodoszczelność E1650 wg PN-EN 12208
 ○  Współczynnik przenikania ciepła Uf =0,8÷1,4 W/m2K wg PN-EN ISO 

10077-2
 ○ Odporność na obciążenie wiatrem do klasy C5/B5
 ○ Zabezpieczenie antywłamaniowe do RC2

SYSTEM TM 102HI
Jest dedykowany dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego. 
Sprawdzi się zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak rów-
nież w zabudowie mieszkaniowej. Jest to rozbudowany system profili 
aluminiowych służący do wykonywania nowoczesnych typów okien i 
witryn wymagających wysokiej izolacji termicznej. Trwała i szczelna 
konstrukcja systemu znacząco ogranicza dostęp chłodnego powietrza 
do wnętrza budynku zimą, a latem chroni przed nadmiernym jego 
nagrzewaniem.

ZALETY
 ○  możliwość wykorzystania pełnej gamy okuć dostępnych na rynku: 

nawierzchniowych ALU, rowek typu PCV, ukryte zawiasy, klamki 
trzpieniowe o dowolnym kształcie, klamki nierdzewne,

 ○  doskonały poziom energooszczędności oraz bardzo wysoka 
wodoszczelność dzięki zastosowaniu innowacyjnej konstrukcji 
uszczelki centralnej,

 ○  nowoczesny design profili zatrzaskowych w połączeniu z nowymi 
uszczelkami – możliwość uzyskania jednej płaszczyzny na linii 
aluminium – uszczelka,

 ○ możliwość wykonania profilu odwracającego szklenie,
 ○ możliwość wykonania okna z ruchomym słupkiem,
 ○  dodatkowa izolacja wiatroszczelna dzięki zastosowaniu uszczelki na 

styku listwy szklącej i profilu,
 ○ możliwość łączenia z innymi systemami Yawal.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
 ○ Przepuszczalność powietrza klasa 4 (600 Pa)
 ○ Wodoszczelność klasa AE1800 (1800 Pa)
 ○ Współczynnik przenikania ciepła Uf = od 0,45 W/m
 ○ Izolacyjność akustyczna 39÷48 dB wg PN-EN ISO 140-3
 ○ Odporność na włamanie RC2
 ○ Odporność na obciążenie wiatrem klasa C5 (2000 Pa)
 ○ Drzwi podnoszono-przesuwne HST

STOLARKA OKIENNO-DRZWIOWA ALUMINIOWA

8 9www.okno-piast.pl



SYSTEM DP 180 PRIMEVIEW
DP 180 Primeview od firmy Yawal jest systemem służącym do wykonywania 
okien i drzwi podnoszono-przesuwnych dla zabudowy zewnętrznej. Jest 
nowoczesnym rozwiązaniem, którego podstawę stanowią profile alumi-
niowe z przekładkami termicznymi. Budowa systemu DP 180 ma wpływ na 
obniżenie strat energii cieplnej, a co za tym idzie na zmniejszenie kosztów 
eksploatacji projektowanych obiektów. 

Szerokość i wysokość skrzydła drzwi może osiągać nawet do 3300 mm 
przy ciężarze skrzydła do 430 kg. Duże przeszklenia to znak rozpoznawczy 
nowoczesnego budownictwa. Szklane tafle mocowane za pomocą alumi-
niowych profili nadają każdej konstrukcji lekkości. Pozwala to na uzyskanie 
transparentnej bariery, która mimo swej przejrzystości stanowi przemyśla-
ną ochronę przed zimnem, wiatrem, deszczem czy nasłonecznieniem.

ZALETY
 ○ doskonała izolacyjność cieplna – Uf = od 1,1 W/m2K,
 ○ rozwiązanie wąskiego słupka – tylko 47 mm,
 ○ grubości wypełnienia do 62 mm,
 ○  możliwość wykonania drzwi o bardzo dużych gabarytach i ciężarze 

skrzydła nawet do 430 kg,
 ○  możliwość wykonania połączenia całoszklanego narożnika pod kątem 90º,
 ○  możliwość wykonania drzwi z zatopionym progiem – brak barier 

architektonicznych,
 ○  bardzo dobre parametry wodoszczelności i przenikalności powietrza,
 ○  możliwość zamontowania systemu automatycznego do otwierania i 

zamykania drzwi,
 ○ możliwość zastosowania okuć z mikrowentylacją,
 ○ możliwość montażu wypełnienia od strony zewnętrznej,
 ○ możliwość bez szprosowego łączenia szyb,
 ○ ruchomy słupek narożny.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
 ○ Szerokość profili Futryna: 180 mm, Skrzydło: 81 mm
 ○ Grubość wypełnienia 18÷62 mm
 ○ Uszczelki EPDM, TPE
 ○ Ciężar skrzydła max. 430 kg
 ○ Wysokość skrzydła max. 3300 mm
 ○ Szerokość skrzydła max. 3300 mm
 ○ Przepuszczalność powietrza klasa 4 wg PN-EN 12207
 ○ Wodoszczelność klasa E1350 wg PN-EN 12208
 ○  Współczynnik przenikania ciepła Uw od 0,8 W/2K, Uf od 1,1 W/m

STOLARKA OKIENNO-DRZWIOWA ALUMINIOWA
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Okno-Piast Wołów
ul. Ścinawska 49
56-100 Wołów
tel. 500 148 064
tel. 71 389 24 77
info@okno-piast.pl

Obsługa klienta krajowego
+ 48 71 389 24 77
wew. 118, 124, 128
sprzedaz@okno-piast.pl

Obsługa klienta zagranicznego
+ 48 71 389 24 77
wew. 118, 124, 128
eksport@okno-piast.pl

Marketing
+ 48 516 206 532
marketing@okno-piast.pl


